
Træningsprogram for uge 23 -2020 
Sidste nyt – side 1 

Træningsoversigt – side 2 
Træningstilmelding – side 3 

Facebook information – side 4 

Side 1 af 4 
Covid-19 træningsguidelines og information 
Du kan altid finde Fægteklubben Trekantens samlede Covid-19 information på klubbens hjemmeside www.trekanten.org/covid19.  

 
Så nærmer vi os genåbningens fase 3 
 
Du vil altid kunne finde alle COVID-19 nyheder på ét sted. Derfor behøver du bare at kigge 
efter dette nyhedsbrev som vi lægger på nettet hver søndag eftermiddag. Når det sidste af 
ugens hold er færdige med at træne, udgiver et nyhedsbrev om ugen der kommer. På den 
måde skal alle kun kigge ét sted for at booke træning. 
 
Når dette nyhedsbrev går ud, er der kun én uge til vi går ind i genåbningsfase 3, og det er her, 
det bliver rigtig spændende. Kan vi mon komme ind på fægtesalen igen? Lad os krydse fingre 
for det!  
 
Men indtil da går det strygende med den udendørs træning. Der er oftest 2-3 træningsgrupper 
pr. træning, og i torsdags blev der fægtet på kunstgræsbanen helt til kl. 19.30. Danmarks 
Idrætsforbund har d. 27. maj opdateret deres retningslinjer, så sporadisk kropskontakt under 
kamptræning kan accepteres. Vi kan således fægte træningskampe fuldstændig normalt – men 
naturligvis stadig kun udendørs. 
 
Der er stadig begrænsningen på 10 personer i én træningsgruppe, så husk at tilmelde dig på 
forhånd til hver enkelt træning. Husk også at afmelde dig, hvis du ikke kan komme alligevel. Hvis 
du ikke kan få tilmeldingen til at fungere på din telefon, så prøv fra en computer. Vi sørger for, 
at der er trænere og træningsgrupper nok til, at alle kan komme til at træne. Så mød derfor 
også op, hvis du står på overflow-listen. 
 
Husk at fordel jer ud på de mødesteder som dit hold bliver henvist til. Typisk mødes holdene 
ved; Fægteklubben, Kunstgræs og Basketbanen. På den måde risikere vi ikke at være for mange 
samlet ved træningsstart. 
 
Træningen i Trekanten er altid tilpasset de nyeste Corona-retningslinjer 
I Trekanten følger vi altid regeringens, Danmarks Idrætsforbunds og Dansk Fægteforbunds 
regler for, hvordan der må trænes. Derfor er der stadig en række restriktioner: 
 

 Vi træner udendørs 
 Vi laver fysisk træning, benarbejde, fægtning og lektioner – uden kropskontakt  
 Vi holder afstand – men vi må være lidt tættere på hinanden end før 
 Vi giver IKKE HÅND efter kamp. Brug evt. klassisk fægtehilsen i stedet.   
 Vi træner ikke nærkamp og flecheangreb, men det er OK hvis situationerne opstår 

spontant i en kamp 
 Vi træner i grupper på 10 personer 
 Du skal møde op omklædt og med fyldt vandflaske 
 Du kan ikke komme ind i hverken klubben, omklædningsrum eller toiletter. 
 Du må kun bruge dit eget udstyr eller det udstyr, du kan leje i klubben 
 Du skal tage dit udstyr med hjem efter hver træning 
 Det er kun træneren, der rører ved grej, der benyttes i træningen 
 Hverken som træner eller fægter må du komme til træning, hvis du er syg 
 Danmarks Idrætsforbund har sikret Team Danmark-fægterne en særlig aftale, så de 

som de eneste må træne på salen før indendørs sport generelt opstartes 
 
 



Træningsprogram for uge 23 -2020 
Sidste nyt – side 1 

Træningsoversigt – side 2 
Træningstilmelding – side 3 

Facebook information – side 4 

Side 2 af 4 
Covid-19 træningsguidelines og information 
Du kan altid finde Fægteklubben Trekantens samlede Covid-19 information på klubbens hjemmeside www.trekanten.org/covid19.  

 
Hvad med udstyret? 
Hvis du vil fægte eller have lektion, skal du have dit eget udstyr med til træning. Hvis du ikke har dit 
eget fægteudstyr, kan du leje et sæt udstyr af klubben. Det koster 50 kr. på MobilePay. Betal når du 
får udleveret udstyret. Prisen dækker indtil sommerferien uanset hvor meget du har brug for at leje. 
Du afleverer udstyret igen ved den sidste træning inden sommerferien. 
 
Tjek vejrudsigten hjemmefra og tag tøj på efter vejret! 
Vejret spiller en vigtig rolle for hvordan vi træner. Træning og lektioner kan blive aflyst hvis vejret er 
for dårligt. Så tjek din Facebookgruppe for evt. aflysninger hvis vejret ser skidt ud. Vi gennemfører 
træning hvis det blæser og drypper lidt, men lektioner gives kun i godt vejr. Vi giver besked om evt. 
aflysning senest en time før træning starter. 

 

Oversigt over klubbens træning – uge 23 (1. – 7. juni) 
Vi træner altid på Ryparkens Idrætsanlæg og mødes ved klubben.  

Mandag 1. juni (Pinse – vi er gået på ferie! – ingen træning):  
- Talent/eliteholdene: lektioner kl. 14.00-15.30 
- Voksenhold: lektioner kl. 16-17, holdtræning kl. 17-18, lektion/fægtning kl. 18-19.15 
OBS: Skriv dig på ’Gruppetræning +’, hvis du er frisk på at træne ekstra hårdt! 

Tirsdag 2. juni: 
- Talentholdet: lektioner kl. 15-16, holdtræning kl. 16-17  
- Eliteholdet: holdtræning kl. 17.15-18.15           

Onsdag 3. juni: 
- Talent/eliteholdene lektioner kl. 15-18 

Torsdag 4. juni:  
- Talent/eliteholdene: lektioner kl. 14-18 (Bemærk ændring af tiderne) 
- Voksenhold: lektioner kl. 16-17, holdtræning kl. 17-18, lektion/fægtning kl. 18-19.15 
OBS: Skriv dig på ’Gruppetræning +’, hvis du er frisk på at træne ekstra hårdt! 

Fredage 5. juni: 
- Talentholdet: lektioner kl. 15-16, holdtræning kl. 16-17 
- Talent/eliteholdene: holdtræning kl. 17.15-18.15 

Søndag 7. juni: 
- Familiefægtning (og alle B&U-fægtere, der har lyst): holdtræning kl. 10-11  
  OBS: Her træner barnet sammen med én forældre! 
- DGI-holdet, Søndagsholdet, Kårde B&U-holdet : holdtræning kl. 11-12.30 
  OBS: Bemærk at træningen er forlænget med en halv time, så vi kan nå at fægte! 
 

 

 

 



Træningsprogram for uge 23 -2020 
Sidste nyt – side 1 

Træningsoversigt – side 2 
Træningstilmelding – side 3 

Facebook information – side 4 

Side 3 af 4 
Covid-19 træningsguidelines og information 
Du kan altid finde Fægteklubben Trekantens samlede Covid-19 information på klubbens hjemmeside www.trekanten.org/covid19.  

 

 

Tilmelding til træning og lektioner 
Du kan kun deltage i træningen, hvis du har tilmeldt dig på forhånd og senest 24 timer før træningen 
skal foregå. Du skal også tilmelde dig lektioner, det gør du ved at bruge samme link som ved 
træningstilmelding.  

 
Links til tilmelding findes her: 
 
B&U talent (ungdoms træning der normal træner tirsdag, onsdag og fredag kl 16:00) 
https://bit.ly/FKTbook-BUtalent  
 
B&U hold (børn der normalt træner søndag kl 10:00 eller 11:00 eller DGI mandag kl 15:30 eller på 
kårdeholdet i Ryparken kl. 16:00) 
https://bit.ly/FKTbookBogU  
 
Sportsfægtere (normal træning Mandag kl. 18:00 og torsdag kl. 19:00) 
https://bit.ly/FKTbook-Adults  
 
Talent/elite fægtere (normal træning tirsdag, onsdag, fredag og søndag) 
https://bit.ly/FKTbook-Elite 
 
 
 
Information om træning bliver også lagt op i klubbens Facbook-grupper. Du kan se, hvilken 
facebookgruppe, du hører til i boksen på side 4. Du kan tilmelde dig til træning for én uge ad 
gangen.  
 
Hvis du ikke bruger Facebook eller hvis tilmeldingen driller, så skriv til Malte, Ed eller Lene. Så 
booker de dig ind på træningen. 
 

Malte Trier Mørch 
Mobil: +45 26834408 
mtm@trekanten.org
  

Ed Jefferies  
Mobil: +45 51938529 
ed.jefferies@trekanten.org 

Lene Jensen 
Mobil: +45 30307027 
lene.jensen@trekanten.org 

 
 
Tak for jeres store støtte! 
1000 tak for den store opbakning vi mærker fra alle medlemmer og venner af klubben. 
Vi ser frem til endnu en uge med udendørs træning. Vi håber at vi går en mere ”normal” tid i 
møde i uge 24. Mere om dette i nyhedsbrevet der udkommer søndag den 7. juni. 
 
Mange hilsner 
Trekantens Bestyrelse og Trænerteamet 
 
 
 
 



Træningsprogram for uge 23 -2020 
Sidste nyt – side 1 

Træningsoversigt – side 2 
Træningstilmelding – side 3 

Facebook information – side 4 

Side 4 af 4 
Covid-19 træningsguidelines og information 
Du kan altid finde Fægteklubben Trekantens samlede Covid-19 information på klubbens hjemmeside www.trekanten.org/covid19.  

 
 
 
 

FACEBOOK  
 
 

 
Sådan finder du din Facebookgruppe… 
 
Vi bruger Facebook som platform for kommunikationen i Trekanten. 
Derfor er det en god ide at finde og blive medlem af den gruppe, som du hører til i.  
Her har du en oversigt over grupperne: 
 
FKT B&U – søndag For fægterne på Familiefægtning og søndags B&U-holdet 
FKT B&U – DGI-byen For fægterne på B&U-holdet i DGI-byen 
FKT B&U Kårde – Torsdag For fægterne på B&U-holdet på kårde i Ryparken kl. 16-18 
FKT B&U – forældre  For B&U-talentholdet og dem, der fægter B&U-stævner 
FKT Monday/Thursday For voksenholdene om aftenen mandag og torsdag 
FKT Adult Beginner For voksenbegynderholdet om mandagen kl. 17.30-19 
Olympisk Kraftcenter Lukket gruppe for klubbens elitefægtere 
 
Hvis du er i tvivl om, hvor du hører til, så skriv til Malte på mtm@trekanten.org. 
 
Vi sætter også information om træningen her i COVID-19-tiden på hjemmesiden hver uge, så her kan 
du altid følge med – www.trekanten.org/covid19  
 
 

 

 


